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 .. حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ال يجوز طبع أو تصوير أو اقتباس أي مادة من الكتاب أو تسجيله صوتيا أو على الحاسوب أو 
 في أقراص مدمجة إال بموافقة المؤلف

 
 68863130770: موبايل

 alidanykhader@yahoo.co.uk :البريد اإللكتروني

واذ نباشر في موقع الناس نشر الكتاب على حلقات ، نتقدم من المؤلف االخ العزيز عبدالقادر أحمد العيداني 
الكتاب القيم ، وتقديم حلقاته بنسخة الكترونية ، أملين  بجزيل الشكر والتقدير الختياره الموقع لعرض هذا

 ....التوفيق في ايصالها الى اوسع مدًى وجعلها في متناول كل من تعز عليهم مصالح الشعب والوطن 

 حكايات تروي الكفاح الملحمي للشيوعيين العراقيين
 حيث الصمود والبسالة واإلصرار على التضحية

 (م1607 – 1603)للفترة 
 مع ملف عن معتقل قصر النهاية

 الفنان صالح جادري: تصميم الغالف األول واألخير
 قاسم محمد علي: تصميم المتن واإلخراج الطباعي

 
 :تنويه للقارئ الكريم

ونشر إن الصور المنشورة في الكتاب هي حصراً من إرشيف المؤلف الذي يحتفظ به منذ خمسة عقود، 
 .البعض منها في الصحف والمجالت العراقية وبعض مواقع االنترنيت، لذا اقتضى التنويه
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 الصور

 
 

 سجن القلعة القديم ويظهر أحد حراس السجن في أعلى البناية
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 نقرة السلمان الحديث، ويظهر سجن القلعة أسفل الصورةسجن 

 
 أحد ردهات السجن من الداخل

 صف دورة االقتصاد السياسي، ويظهر المؤلف في أعلى الصورة 
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 جياد تركي مينهوإلى يساره مدير الدورة السجين جاسم المطير والى ي

 
 ألكسان ألبير،يوسف فرنسيس،سامي أحمد،عبدالقادر أحمد،خضير عباس الالمي:من اليمين

 ويظهر في الخلف قسم من إطار صورة كبيرة للرفيق لينين مزدانة بالورود

 عبدالقادر العيداني بجانبه الشهيد جواد العطيه: من اليمين
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 دالقادر العيداني المرحوم صادق جعفر الفالحي يسلّم عب

 شهادة التخرج من إحدى الدورات الثقافية

 أحمد صبحي الخطيب، عبدالقادر احمد، هندال جادر، : من اليمين: هيئة المخزن
 صابر محمد أمين، لطفي شفيق
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في 
 مطبخ السجن، يظهر السجين عبدالقادر العيداني،

 وخلفه مباشرة السجين جبار مصيخ والى جانبه السجين عبدالعظيم المصالوي

 

 مصور السجن عادل الربيعي وأمامه األواني التي يطبع بها الصور
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 الرفيق حسين سلطان عضو اللجنة المركزية يسلم الكأس في إحدى البطوالت للمؤلف

 
 
 

 المؤلف يتأهب الستالم الكرة في إحدى المباريات 
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 تكريم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة
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 الفهرست

 
 

 5 التقديم* 

 9 توطئة *

 12 انتفاضة معسكر الرشيد وقافلة الموت* 

 12 ـ البادية الجنوبية
 12 ـ قضاء السلمان

 12 سجن نقرة السلمان* 

 13 تفاصيل الحياة اليومية لسجناء نقرة السلمان* 

 73 باألعياد الوطنية واألممية في سجن نقرة السلمان االحتفاالت* 

 55 بعض مفاصل النشاطات اليومية* 

  نشرة األخبار -
  التقاط الالسلكي -
  المخابئ -
  البريد الحزبي -

 21 عمليات الهروب من سجن نقرة السلمان* 

 29 محاكمات المثيل لها في التاريخ* 

 35 السلمانشهداء ومناضلون من سجن نقرة * 

 33 استشهاد يفوق التصور–المالزم صالح الدين أحمد .2
 21 ابن الطبقة العاملة العراقية –الشهيد هندال جادر . 1
 23 رجل اليخاف -(ق)المعلم والمربي يحيى .1
 91 أبطال الموانئ في محافظة البصرة يتحدون المشانق. 7
 93 المناضل والشاعر الشهيد.. أبو سرحان. 5
 207 القائد العمالي صادق جعفر الفالحي. 2
 202 طعمة مرداس ابن الناصرية األسطوري. 3
 209 الرجل األممي عبدالقادر اسماعيل البستاني. 2
 221 السجين المثالي والقائد المتميز –سامي أحمد العامري . 9

 225 صور من مواقف رجولية وتحد للطغاة لسجناء نقرة السلمان* 

 223 الرجل الذي لم يدخل اليأس إلى قلبه –عبدالكريم علي الشذر .2
 229 ابن الجبل األشم –جوهر صديق شاويس .1
 212 العظيم ونبله اإلنساني.. قدوري.1
 211 حكاية خرساء.7
 217 حبل المشنقة.5
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 213 وداعا نقرة السلمان* 

 215 عودة البعث مرة ثانية ومجازرهم في قصر النهاية* 

 272 الشيء بالشيء يذكر* 

 275 (قصر النهاية)عبدالرحمن البزاز في معتقل * 

 279 المالحق والصور* 

 235 الفهرست* 

 


